
PUG IR 1-3 KLASIŲ MOKINIŲ 
PROJEKTAI

2020-2021 M.M.



Kaip susidaro balos?

Priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Smalsučiai“ 
ugdytiniai atliko eksperimentą ,,Kaip susidaro balos“: 

pylė mėlynai nuspalvintą vandenį į lėkštutes su 
folijos dėka išgautais paviršiaus nelygumais, 

stebėjo,,kaip vanduo iš aukštesnių vietų suteka į 
žemiausiais, pylė vandenį į stiklines su smėliu, moliu, 

durpe ir stebėjo kas vyksta, kai paviršiuje susidaro 
bala. Nustatė, kad geriausiai vandenį sugeria smėlis, 
o molis vandens beveik nepraleidžia ir jo paviršiuje 

balos susidaro labai greitai.



RUDENS TAKU

PUG vaikai keliaudami rudens taku rinko spalvotus lapus, 
mokėsi juos atpažinti, sudžiovinti ir gamino darbelius iš 
surinktos gamtinės medžiagos. Deklamavo eilėraščius, dainavo 
daineles, minė mįsles apie medžius ir rudenėlį.



Projekto metu priešmokyklinukai išsiaiškino, kokie gyvūnai turi 
aštuonias kojas.



Metų laikų požymių bei jų kaitos stebėjimas
ir fiksavimas

2020-2021 m.m. 1a ir 1b kl. mokinių

STEAM projektas ,,Metų laikų požymių

bei jų kaitos stebėjimas ir fiksavimas” ( 

mokytojos metodininkės: E. Dervinienė ir

R. Vaikšnorienė).

Tikslas: Stebėti, tyrinėti bei įvairiomis

priemonėmis fiksuoti, kaip keičiasi gamta

įvairiais metų laikais. Dalyvauti projektuose

susijusiuose su ekologija.



1a ir 1b 
klasių 
mokinių 
bendras 
projektas

Mokytojos
metodininkės: 
Edita Dervinienė ir
Renata 
Vaikšnorienė.



2a klasės mokinių projektas
,,Vandens įtaka augalų augimui"

Mokytoja metodininkė  Sigita Gudaitienė
2020-2021 m.m.



Tikslas. Išsiaiškinti, kokią įtaką daro

vanduo sėklų daigumui ir
augalų augimui.

Uždaviniai:

Skatinti vaikus tyrinėti, ieškoti atsaky-

mų įvairiuose šaltiniuose.

Sukonstruoti laistymo sistemą.

Pasėti sėklas, išauginti augalus.

Įvertinti vandens įtaką sėklų daigumui i

r augalų augimui.





Išvados

• Sėkloms dygti ir augalams augti reikia vandens

• Jeigu sėklos ir augalai be pertraukos laistomi, g
auna per daug vandens, sėklos pelija, augalas
pūva.

• Jeigu sėklos nelaistomos, jos džiūsta, augalai
skursta ir vysta.

• Laistyti reikia 1-2 kartus savaitėje.

• Labai karštomis dienomis – 3 kartus.

• Išvadas pateikė 2a klasės mokiniai.



2020-2021 m.m. 2c klasė (mokytoja metodininkė Jūratė 
Petkevičienė) vykdė STEAM projektą

• Projekto tikslai

Išanalizuoti, nuosekliai 
sudėlioti, iliustruoti ir 

apibūdinti duonelės kelią 
nuo grūdo iki mūsų stalo.

Atskleisti, kokį darbą, 
kokiomis priemonėmis ir 
kokių profesijų žmonės 
nudirba, kol duonelės 

kepaliukas patenka ant 
mūsų stalo.





“Gamtinių išteklių
naudojimas būsto

statyboje”

Mokytoja Aida Pačėsienė vykdė projektą , 
kurio tikslas panaudojant gamtinius išteklius,
sukonstruoti statinius.



Poilsio erdvių
kūrimas

2020-2021 m.m. 3a ir 3b klasės mokiniai ( mokytojos metodininkės:  Daiva 
Andrulevičienė ir Asta Šarkelienė) vykdė STEAM projektą ,,Poilsio erdvių 
kūrimas“, kurio tikslas tyrinėti poilsio erdves, sukurti priemones (žaidimus) 
iš įvairių medžiagų, siekiant užtikrinti turiningą poilsį progimnazijoje.

Mokiniai aktyviai įsitaukė į šį projektą ir, dirbdami grupėse, kūrė žaidimus. 
Trečiokai noriai dalinosi savo sukurtais žaidimais ir turiningai leido 
laisvalaikį žaisdami.

Pirmoji šio projekto veikla buvo susitikimas su inžiniere-konstruktore, KTU 
ketvirto kurso studente Guoda Šarkelyte.

Labai pavyko tyrimai. Tyrė poilsio erdves, gamino skaidres.



2020-2021 m.m. 3a ir 3b klasės 

mokinių STEAM projektas. ,,Poilsio 

erdvių kūrimas“ Mokytojos 

metodininkės D. Andrulevičienė ir A. 

Šarkelienė.



Pradinių 1-3 klasių mokinių ir 
PUG ugdytinių 2021-2022m.m. 

vykdomi projektai



PUG 
„(Ne)Žiniukai“ 
2021-2022 
m.m.
Mokytoja Neringa 
Kirkliauskienė

• Priešmokykliniame ugdyme STEAM veiklos padeda
kūrybiškai ugdyti priešmokyklinio amžiaus vaikų
kompetencijas : socialinę, sveikatos, pažinimo, 
komunikavimo ir meninę. Aktyvus aplinkos tyrinėjimas, 
informacijos rinkimas ir apdorojimas, kūrybiniai darbai
skatina mokytis, patirti tyrinėjimo ir atradimo
džiaugsmą, kūrybišką problemų sprendimą
bendradarbiaujant grupėse.

• Įgyvendinant Priešmokyklinio ugdymo programą, 
planuojamos STEAM tiriamosios veiklos : gamtos ir jos
reiškinių stebėjimas įvairiais metų laikais; gamtinės
medžiagos, vaisių, daržovių pažinimas, tyrinėjimas, 
pritaikymas kūrybiniuose darbuose, „Žalioji palangėׅ“ ir
kt. Įvairūs eksperimentai: su spalvomis, su vandeniu ir
kt. Kūrybinės veiklos: „Labirintas“, „Namas“, „Drabužių
kūrėjas“ ir kt. Praktinės veiklos temomis: sveika
gyvensena, profesijos, šeimos receptai, diagrama ir kt.



2021-2022 m.m. 2b klasės 

mokiniai 

(mokytoja metodininkė 

Edita Dervinienė) vykdo 

STEAM projektą "Augalo 

gyvenimo ciklas".



Augalo gyvenimo ciklas

•Projekto tikslai: mokyti rinkti žinias apie augalus, stebėti, analizuoti ir daryti 
išvadas; ugdyti gebėjimus, kurie padėtų pažinti gamtą ir išugdytų vertybines 
nuostatas; mokyti bendrauti ir bendradarbiauti.
•Projekto metu mokiniai tyrinės augalo dalis, augalui augti reikalingas sąlygas, 
pasirinkę vieną lauko augalą visus mokslo metus stebės jį ir fiksuos pasikeitimus kas 
savaitę, klasėje augins augalą, jį stebės ir fiksuos augimo stadijas, apsilankys 
Kauno Botanikos sode. Mokiniai STEAM pamokoje ir savarankiškai namuose jau 
tyrinėjo įvairias sėklas, jas rūšiavo, lygino, o savo sėklų kolekcijas pristatė klasės 
draugams. Artimiausiu metu lankysis Gamtos mokslų laboratorijoje, kur per 
mikroskopą tyrinės augalo lapą.



Spalvos aplink mus

•2021 - 2022 m.m. 2a klasės 
(mokytoja metodininkė Renata Vaikšnorienė)
STEAM projekto "Spalvos aplink mus" tikslai:

•mokyti rinkti žinias apie gyvenamąją aplinką, stebėti, analizuoti ir 
daryti išvadas;

•mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, suprasti save ir kitus;
• suteikti elementarias žinias apie gamtą, žmonių gyvenimo būdą;

•ugdyti gebėjimus, kurie padėtų pažinti pasaulį ir išugdytų vertybines 
nuostatas.



Spalvos aplink mus



2021-2022 m.m.

3c klasės mokiniai (mokytoja metodininkė Jūratė

Petkevičienė) planuoja sukurti „Svajonių miestelį“ 

Projekto tikslai:

• skatinti vaizduotę, išradingumą, norą analizuoti

supančią aplinką, ją tyrinėti ir eksperimentuoti, lavinti estetikos
suvokimą,

• išmokti dalintis mintimis ir priimti bendrus

sprendimus;

• lavinti bendradarbiavimą komandose.

• mokytis pristatyti savo idėjas



3a klasės mokiniai 2021-2022m.m. vykdo STEAM 
projektą ,,Popieriaus istorija ir galimybės“. 
Mokytoja metodininkė Sigita Gudaitienė.
Uždaviniai:
Supažindinti su popieriaus atsiradimo istorija, gamyba. 

Supažindinti su įvairių rūšių popieriumi, jo 

panaudojimo galimybėmis. Mokyti taupyti popierių ir 

iš jo pasigaminti naudingus dirbinius. Mokyti ieškoti 

informacijos įvairiuose šaltiniuose, bendradarbiauti.



Informaciją susistemino mokytojos metodininkės:
Sigita Gudaitienė ir Jūratė Petkevičienė

2021-10-08


